
نام دانشکده(93سال )معدلسال ورودمقطعرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف
پزشكي8717.75مهر دكتری عموميپزشكيآتوسا بابا محمدی1
پزشكي8718.02بهمن دكتری عموميپزشكيمولود رایاني2
پزشكي8817.51مهر دكتری عموميپزشكيمرضیه شكوری آراني3
پزشكي8817.2بهمن دكتری عموميپزشكيزهره رضاوندی4
پزشكي8917.74مهر دكتری عموميپزشكيزینب هوشیاركاشاني5
پزشكي8917بهمن دكتری عموميپزشكيهانیه محمدی6
پزشكي9018.1مهر دكتری عموميپزشكيامیر حسین مهدی كاغذی7
پزشكي9016.83بهمن دكتری عموميپزشكيزینب قطبي8
پزشكي9118.97مهر دكتری عموميپزشكيمیالد به نژاد9
پزشكي9117.97بهمن دكتری عموميپزشكيزهرا شیروی10
پزشكي9218.32مهر دكتری عموميپزشكيپریسا جلواني11
پزشكي9216.96بهمن دكتری عموميپزشكيعاطفه قاسمي موسیاني12
پزشكي9318.7مهر دكتری عموميپزشكيعلیرضا رضایي13
پردیس خودگردان9317.85بهمن دكتری عموميپزشكيعطیه جوكار14
پزشكي9217.45بهمن كارشناسي ارشد ناپیوستهبیوشیمي بالیني مهسا كیا15
پزشكي9317.98مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهبیوشیمي بالیني فاطمه رحیمي  گلوگاهي16
پزشكي9218.29مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهروانشناسي بالیني جواد مؤمني 17
پزشكي9317.90مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهروانشناسي بالیني مهدیه بهبهاني18
پزشكي9318.33مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهعلوم تشریح وآناتومي مرجان بهداروندی19
پزشكي9318.01مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهفیزیولوژیاعظم علي  نقي  پور20
پزشكي9218.11مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهمیكروب شناسي  زینب فاقعي آغمیوني 21
پزشكي9317.06مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهمیكروب شناسي سمیه بهبود قورتولمش22
پزشكي9118.28مهر كارشناسي تغذیه سپیده حسامي23
پزشكي9218.15مهر كارشناسي تغذیه الهه امیراني24
پزشكي9317.78مهر كارشناسي تغذیه حانیه حامدیان25
دندانپزشكي9218.35بهمن دكتری عموميدندانپزشكيالهه كمالي 26
دندانپزشكي9318.73بهمن دكتری عموميدندانپزشكينگار یزداني27
پرستاری و مامایي9316.45مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهپرستاریزهرا سعید نزاد28
پرستاری و مامایي9218.20مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهپرستاری طیبه موحدی نژاد 29
پرستاری و مامایي9218.25مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهپرستاری سالمندی مرتضي قادری آذرخواراني30
پرستاری و مامایي9318.06مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهپرستاری سالمندی زهرا زاهدی  بیدگلي31
پرستاری و مامایي9217.90مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهپرستاری مراقبتهای ویژه  انسیه صباغي32
پرستاری و مامایي9018.97بهمن كارشناسي اتاق عملبنیامین محمدی33
پرستاری و مامایي9118.13مهر كارشناسي اتاق عمل  فاطمه نصر34
پرستاری و مامایي9317.77مهر كارشناسياتاق عملعلیرضا غالمي حسنارودی35
پرستاری و مامایي9019.11بهمن كارشناسي پرستاری مهدی جهان دیده36
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پرستاری و مامایي9119.03مهر كارشناسي پرستاری ریحانه هارون زاده آراني 37
پرستاری و مامایي9118.46بهمن كارشناسي پرستاریسیدمسعود نصراله زاده38
پرستاری و مامایي9218.82مهر كارشناسي پرستاریزهرا قدیرزاده 39
پرستاری و مامایي9318.66مهر كارشناسي پرستاری فاطمه مقصود40
پرستاری و مامایي9317.99بهمن كارشناسي پرستاریمحبوبه اعتمادی بیدگلي41
پرستاری و مامایي9219.02بهمن كاردانيفوریتهای پزشكيمحمود محمدی42
پرستاری و مامایي9118.39مهر كارشناسي مامایي رقیه اربابي مقدم43
پرستاری و مامایي9218.12مهر كارشناسي مامایي زهرا كارگر44
پرستاری و مامایي9317.69مهر كارشناسي مامایي ریحانه جهانبخش45
پیراپزشكي9218.55مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهفناوری اطالعات سالمتعاطفه آین 46
پیراپزشكي9318.33مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهفناوری اطالعات سالمت سهیال سعیدی47
پیراپزشكي9218.00مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهفیزیك پزشكي   الهام حوائي48
پیراپزشكي9317.33مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهفیزیك پزشكي  سید مسعود جعفر پور خزاقي49
پیراپزشكي9118.93مهر كارشناسي رادیولوژی ناهید متقي50
پیراپزشكي9217.19مهر كارشناسي رادیولوژی الهام نصری رایني51
پیراپزشكي9317.84مهر كارشناسي رادیولوژی رومینا رجائي52
پیراپزشكي9019.39بهمن كارشناسي علوم آزمایشگاهي مریم مهرانیان53
پیراپزشكي9118.47بهمن كارشناسي علوم آزمایشگاهيمحمدجواد تمتاجي54
پیراپزشكي9217.29بهمن كارشناسي علوم آزمایشگاهيفاطمه توبه یاني55
پیراپزشكي9317.90مهر كارشناسي علوم آزمایشگاهي حدیث ابوطالبیان56
پیراپزشكي9118.21مهر كارشناسي فناوری اطالعات سالمتعطیه جمال پور57
پیراپزشكي9217.74مهر كارشناسي فناوری اطالعات سالمتزهرا شاوردی نیاسر58
پیراپزشكي9317.91مهر كارشناسي فناوری اطالعات سالمت عادله ایزدی59
پیراپزشكي9117.91مهر كارشناسي هوشبری سمیرا روحاني نسب60
پیراپزشكي9218.00مهر كارشناسي هوشبری طیبه ابراهیمي61
پیراپزشكي9317.85مهر كارشناسي هوشبری شقایق كیوانداریان62
بهداشت9219.40مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهمهندسي بهداشت محیط لیال مسگری63
بهداشت9318.79مهر كارشناسي ارشد ناپیوستهمهندسي بهداشت محیط عطیه سالم64
بهداشت9118.93مهر كارشناسي بهداشت عمومي زینب محمدزاده65
بهداشت9218.48مهر كارشناسي بهداشت عمومي فاطمه عربشاهي حسین آبادی66
بهداشت9318.47مهر كارشناسي بهداشت عموميفائزه مكارپورآراني67
بهداشت9118.85مهر كارشناسي مهندسي بهداشت محیط زینب پرموزه68
بهداشت9218.73مهر كارشناسي مهندسي بهداشت محیطفایزه عسگری ترازوج69
بهداشت9318.15مهر كارشناسيمهندسي بهداشت محیط زینب تركي70
بهداشت9118.03مهر كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه ایفاطمه عبیدی نوشابادی71
بهداشت9218.69مهر كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه ایفاطمه كریم دوست72

بهداشت9317.40مهر كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه ای سبا فتاحي73


